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ANTON PAVLOVICS

ezve elvonul a dandár!), viszont nem fogadom
l, hogy Irina beleszédül-beleomlik Szoljonij sze-
elmi vallomásába. Nem mintha kizárt lenne,
ogy Irinát esetleg nemcsak taszítja a modorta-

an tiszt, hanem egyszersmind vonzza is, de
kkor tessék ezt érvényesen eljátszani, ne csu-
án egyetlen jelenetben felvillantani. Es elutasí-

om azt, hogy Mása előre megfontolt szándékkal
eztelenre vetkőzik, amikor elbúcsúzik Versi-
yintől, ráadásul ettől a szeme se rebben senki-
ek. Czifra Krisztina színpadi akciója látványos
s hatásosan meglepő, csak nem igaz. Mert vagy
zt hiszem el Másáról, vagy pedig minden mást,
mit az előadás láttán hinnem kell róla. Komo-

yan vehetem-e, hogy míg a közönségessége és
aza erkölcse miatt megvetett Natasa a szalonban
rotapopovval kettesben szolidan udvaroltat ma-
ának - mert ezt is megmutatják -, addig Mása
dakint nyilvánosan pucérkodik? Nem tudom ko-
olyan venni. Viszont azt gondolom, hogy ez a
eghökkentő effektus ugyanolyan jellemző a

iába, már Dunaújváros sem a régi! Amióta
ortárs Művészeti Intézete is van, végképp oda

vas és acél hajdani fővárosának
egbízhatóan szürke képe. De nem csak ez az
vegfalaival a főútra néző, szemtelenül nyitott
iállítóterem jelzi az idő múlását, s nem csak a
endszerváltás után ambiciózus tervek alapján
lkezdett, majd félbehagyott nagy-templom üres
etonszerkezete figyelmeztet: nem változott
emmi. E mesterségesen létrehozott település
eglényegéhez tartozik a józan ésszel
sszetársíthatatlan részek harmóniája és az
gymást nem feltételező egységek meghök-
entő szimbiózisa. A görög templomok mintájára
észült kultúrházat valószínűleg már akkor is a
ákosi-lakótelep szűk parkoló utcácskáján ke-

esztül lehetett legkönnyebben megközelíteni,
mikor még a kamaraszínházként működő intéz-
énnyel szemközti épület homlokzatán heroikus

reskón megörökített munkások legtájékozot-
abbja sem tudhatta, mi is az a szupermarket. (Ha

ost maguk alá néznének, csodálkozhatnának.)
gyanezen munkások viszont annál többet tud-
attak a XX. századi drámairodalomról, hiszen a
egyedszázada indult színház Smuk Imre igazga-
ása alatt modern darabok bemutatását tűzte ki
élul. S ha a város építészeti megoldásai megle

legújabb divat szerinti rendezői törekvésekre,
mint az elhíresült orális aktus Alföldi Róbert
Sirály-rendezésében. Es annyit is ér, szerintem.

Csehov: Három nővér (veszprémi Petőfi Színház)
Fordította: Kosztolányi Dezső. Díszlet: Khell Csörsz.
Jelmez: Rátki Erzsébet. Zenei munkatárs: Rossa László.
Rendező: Árkosi Árpád m. v.
Szereplők: Sashalmi József, Kolti Helga, Bajcsay Má-
ria, Tordai Teri, Oravecz Edit. Benczédi Sándor, Joós
László, Kőrösi Csaba, Soltis Lajos, Bősze György, Pin-
tér Tibor, Langer Soma, Lukács József, Spányik Éva,
Pap Lívia.

(Szegedi Nemzeti Színház Kamaraszínháza)
Fordította: Kosztolányi Dezső. Díszlet: Menczel Róbert.
Jelmez: Tresz Zsuzsa. Dramaturg: Faragó Zsuzsa. Ren-
dező: Telihay Péter.
Szereplők: Szerémi Zoltán, Létay Dóra, Müller Júlia,
Czifra Krisztina, Balogh Cecília, Andorai Péter. Derzsi
János, Seress Zoltán, Quintus Konrád, Király Levente.
Mészáros Tamás, Kancsár József, Jakab Tamás. Tímár
Éva, Janik László, Czeglédi Eszter, Gömöri Krisztián.

pőnek mondhatók, milyen szóval jellemezzük e
színházi struktúrát?

Szerencsére a huszonöt év eredményei önma-
gukért beszélnek: a fiatal munkásvárosban létre-
jött és kialakult egy olyan színház, amely a hazai
gyakorlatban több szempontból is különleges-
ségnek számít. Önálló társulat híján minden elő-
adáshoz új és egyedi szereplőgárdát kell tobo-
rozni, ami -amellett, hogy a helyi nézők számára
kivételes változatosságot biztosít - lehetőséget
ad a rendezőnek az „ideális" szereposztás kiala-
kítására. Ennek köszönhetően a hazai színészet
legmarkánsabb egyéniségei tűnnek itt fel, kilépve
a magyar színházi rendszert még mindig alapve-
tően meghatározó társulati kötelékekből. Duna-
újvárosban néhány rendezőegyéniséghez kötő-
dően alakultak ki alkalmi társulatok: Csiszár Im-
re, Zsámbéki Gábor, Valló Péter rendszeres mun-
kájukkal formálták ki és formálják ma is a hely
szellemi profilját. Különlegesnek mondható azaz
utóbbi években létrejött koprodukciós struktúra
is, melynek segítségével - a létrehozás terheit
megosztva - mozgatható, több színházban is
előadható darabokat mutatnak be fővárosi és
más vidéki színházakkal együttműködve. Ma,
amikor a színházak szerkezete körül egyre mé-
lyülő vita várható, mindenképpen figyelemre

méltó ez a modell, amely egyaránt tartalmaz
elemeket a befogadó és a repertoárszínház mű-
ködési elveiből.

A színház legszembeszökőbb - és a szociális
kontextust figyelembe véve legbátrabb - vállalása
azonban, mint már említettem, a műsorpolitika
terén figyelhető meg. Jó néhány dunaújvárosi
előadást tett színházi eseménnyé az a követ-
kezetesség, amellyel a legfrissebb magyar és
külföldi drámatermés bemutatásához ragasz-
kodtak. Míg a régi rendszerben ez elsősorban
politikai bátorságot követelt, ma nagyfokú nyi-
tottságra és tájékozottságra van szükség egy-
egy olyan, hazai színpadon ritka darab megtalá-
lásához, mint amilyen például a norvég Jan
Fosse A gyermek című - a Budapesti Kamara-
színházzal közösen bemutatott - műve volt.

A hivatalos mellett működik az amatőrökből
alakult iskolaszínpad, amely az idén ünnepli tíz-
éves fennállását, s nem véletlen, hogy ez alka-
lomra az igazgató a század színházát emble-
matikusan megelőlegező Übü királyt választotta.
Mint ahogy az sem, hogy a negyedszázados
jubileum alkalmából is a szokásos repertoárt
megelőző vagy inkább megelőlegező szerzőt és
műveket választottak.

Valló Péter. a dunaújvárosi színházalapítók
egyike s a színház máig leghűségesebb vendég-
rendezője már színre vitte itt Csehov két helyzet-
gyakorlatát, a Medvét és a Leánykérést. A kerek
évforduló alkalmából a Jubileumcímű rövid gro-
teszkkel kiegészülő előadás alkalmasnak mutat-
kozott a visszaemlékezésre és az-enyhén ironi-
kus - ünneplésre. A jó nevű színészek, a csehovi
világban különösen jártas rendező és az a finom
áthallás, amely az utolsó darabbeli jubiláló bank
és a jubiláló színház között felfedezhető, elegen-
dőnek ígérkezett egy, az alkalomhoz illő és kelle-
mes előadás létrejöttéhez. S ebben senki sem
csalódott, hiszen - úgy mesélik - a bemutató
utána polgármester nehezen talált olyan köszön-tő
szavakat, mélyek ne váltak volna nevetségessé
néhány pillanattal azelőtt a színpadon; a közön-
ség pedig - az általam látott két előadás is ezt
tanúsítja - remekül szórakozik.

A bemutató tehát elérte a célját, mindazonáltal
jó pár kérdést felvet, és néhányat megválaszolat-
lanul hagy. Leginkább a színrevitel módja, hang-
vétele meglepő, különösen Valló legutóbbi, díj-
nyertes Csehov-rendezésének (Ványa bácsi) fé-
nyében. A Ványa bácsit - alcímének (Jelenetek a
falusi életből) megfelelően - a Radnótiban a
rendező a nézőkhöz közelített életképsorozatként
állította színpadra. Dunaújvárosban a kamarate-
rem adottságait kihasználva még közelebb viszi
a nézőket a történethez: a három oldalról székek-
kel körülvett játéktér elrendezése azt az érzetet
kelti, mintha mindannyian benn ülnénk a hősök
szalonjában, ebédlőjében, irodájában. Az első
sorokban ülők, anélkül, hogy ez a játszók részé-
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ről szándékolt volna, bizony kapnak a szét-
fröccsenő vízből, a szerterepülő virágszirmok-
ból. Azonban miközben majdnem elmosódik
színpad és nézőtér klasszikus határa, azáltal,
hogy tekintetünknek óhatatlanul bele kell kom-
ponálnia a képbe a körben ülő civilek arcát, fur-
csa, paradox hatás érvényesül. A játék közelsége
a szokásosnál intenzívebben von be a szituáció-
ba, miközben a nevető, ásító, figyelő fejek a
szokásosnál jobban elidegenítenek tőle. Vajon
magunkat kellene megpillantanom a játékon ke-
resztül? Ahhoz túlságosan különbözőek va-

gyunk mi, színes zakósok-estélyisek és ők, a
maguk pasztellvilágában (amely már a Ványa
bácsit is jellemezte). S ugyan ez nyilvánvalóan
külsőség, a színházi érzékelés szempontjából
mégis meghatározó. Bár elképzelhető, hogy a
rendezés éppen erre, az önmagunktól való elha-
sonulásra akarta irányítani figyelmünket, ezért
kell időről időre egymás képére is rápillantanunk,
ahogy a szereplőknek is folyamatosan szembe-
sülniük kell a díszletfalon függő portréjukkal,
amelyek a díszlet mindhárom darabon áthúzódó
vezérmotívumát alkotják.

Bánsági Ildikó (Popova) és Dengyel Iván
(Luka) a Medvében

A Medvében két kép lóg a falon: a Bánsági
Ildikó játszotta özvegyé és az elhunyt férjé, aki
halálával kényszerpályára állította az asszony
életét, s így szelleme állandóan jelen van. Ezt a
szublimált hatalmat érzékelteti szépen a képet
takaró fekete fátyol, amely mögött igazi lenini
homlok körvonala rajzolódik ki. Ezek a képek
múzeumi funkciót töltenek be: egy elmúlt idő-
szak lenyomatát őrzik, ezért is pillant rájuk ijed-
ten az özvegy; fél, hogy már egyáltalán nem
hasonlít egykori önmagára, igazi nőként a szép-
ségéért aggódik, miközben helyzetéhez illően a
földi örömök iránti teljes közönyt hazudik. Ezt az
időkonzervet töri fel a maga brutalitásával a vad
pénzbehajtóból térdeplő szerelmessé alakuló
Szmirnov (Gáspár Sándor), aki éppen ezekből a
festményekből merít erőt, hiszen egyfelől lát egy
elhunyt férjet, másfelől nem lát különbséget a
mai asszony és régi képe között. Lerántja a leplet,
amelyet a nő a saját képe elé vetít, és így lesz a
titkon áhított, de bevallani bűnnek vélt érzelem
kiváltója, tiltott dolgok kimondatója, tabuállat,
medve.

A Leánykérésben a (valószínűleg régóta) el-
adósorban levő, kicsit butácska, kicsit
csúnyácska leány (Nagy-Kálózy Eszter játssza)
képmása lóg a falon. Bár kivitelében ez a portré
a legklasszikusabb festmény, a helyzet mégis
szinte plakáttá alakítja. Az alkoholista, magának
való, hirtelen haragú és hirtelen összeroskadó
apa (Dengyel Iván) legszívesebben odaírná alá:
„Csak vigyék már!", de pechjére a betegesen
ideges kérő (Hirtling István) már a kép láttára
összeesik, s a leány jelenlétében nem képes nyíl-
tan beszélni érzelmeiről. S mivel a lényegről nem
bír szó esni, apró ügyek kapcsán alakulnak ki
szenvedélyes viták, melyek közben a kép csen-
des iróniával ellenpontozza a színen zajló szó- és
kérőcséplést: csak kétdimenziós ábrázolásban
tudunk ilyen egyszerűen szépek lenni.

A Jubileumban a legegyértelműbb a kép funk-
ciója: az igazgatói dolgozószoba hatalmas aszta-
la fölött őrködő direktori arcmás a művészet
mögé bújtatott személyi kultusz, a gondosko-
dásnak álcázott önkény szimbóluma. Amikor a
maga szervezte ünneplő küldöttség spontán be-
toppanását türelmetlenül váró jubiláló bankvezér
(Hirtling István) ránéz, mintha tükörbe pillantana:
még a bajusza is éppen úgy kunkorodik. Ez

Hirtling István (Lomov), Dengyel Iván
(Csubukov) és Nagy-Kálózy Eszter (Natalja) a
Leánykérésben
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z egyfelvonásos rímel leginkább a jelenre, belső
zerkezetében (nem húzódik mögötte múlt idejű
örténet) csakúgy, mint „üzenetében". A sírni-
alóan mulatságos zárójelenetben a hivatalos
icshimnusz frázisait elnyomja az egyes szerep-
ők monomániás nyöszörgésének kakofon kóru-
a - az ünneplés (érdeklődés hiányában) elma-
ad. Ez az utolsó - legnagyobb - lelepleződés
etőzi be az előzőeket. Ugyanis mindhárom jele-
etben van a színpadon puska, és természetesen
indháromban el is sül, Az eltévedt golyók az
rcképek rögzítéseit érik, s így azok mulatságo-
an csálén lógnak a falon, elveszítve ezzel eredeti
unkciójukat, s szabad utat biztosítva az esemé-
yek átalakulásának. Hogy mennyire szimboliku-
ak - és sorsukat meghatározóak - a szereplők
ltal önmagukról önmaguk köré szervezett kiál-

ítás mereven bámuló képei, mi sem bizonyítja
obban, mint hogy a bankvezéri portré mindkét
ögzítése elenged egyetlen, vaktában leadott lö-
éstől.
Látható: Valló Péter rendezése ezúttal is szel-

emesen végiggondolt és következetesen kidol-
ozott, mégis adós marad azzal a katarzissal,
melyet a Ványa bácsival elért, és ezekből a
arabokból is előhozhatott volna. De ezúttal
gyanazokat a csehovi figurákat teljesen más
eállításba helyezte. A Radnóti előadásának kü-

önlegességét azok az árnyalt, önmagukban is
onfliktusos jellemrajzok adták, amelyek egysze-

Nem tudom, ki hogy van vele, de én, ha
zínházi lapot veszek a kezembe, elsőként
z általam már látott előadásokról szóló
ritikákat olvasom el. A beregszászi Illyés
yula Nemzeti Színházáprilisi vendégjáté-

át viszonylag kevesen láthatták, ezért, mielőtt a
öbbséget alkotó távolmaradók továbblapozná-
ak, közlöm velük az előadással kapcsolatos be-
yomásaim rövid foglalatát. A pontosan kidolgo-
ott, jól temperált előadás legfőbb értéke szá-
omra az volt, hogy a szó klasszikus értelmében

ett hiteles színházi munkát láttam benne, mi
öbb, olyan színészek munkáját, akik merik sze-
etni a közönségüket. Az efféle bátorság ritka
rény mostanában, ugyanis a közönséget szeret-
i jelen esetben annyit tesz, mint teljességgel
iszolgáltatottá válni; hagyni, hogy a nézők nyílt
agy burkolt reakciója formálja az előadás lénye-

rű emberi igazsága a lecsupaszított(nak tűnő)
színészi játékból bontakozott ki. Az egyfelvoná-
sosok alakjaitól azonban a rendező mintha meg-
vonta volna bizalmát: szánalmas és nevetséges
figuráknak ábrázolja őket. Ennek megfelelően az -
egyébként kiváló - színészek is csupa külsőd-
leges eszközzel dolgoznak: túlzó, ismételt és kont-
rasztos gesztusokkal, amelyek a paródia felé tol-
ják az előadás stílusát. Hiába minden képmotí-
vum, hiába nézik ők magukat, mi őket és rajtuk
keresztül egymást, az önfelismerés élményétől
megfosztatunk, mert ezek a hősök csupán nevet-
ségesek, de nem szeretnivalók. Nem hasonlítanak
ránk, mint Csehov emberei általában, mert - külön-
külön - túlságosan egyfélék. Ezáltal konfliktusaik
sem a való élet jelenetei, hanem egy beállítás
képei.

A. P. Csehov: Jubileum - három egyfelvonásos komé-
dia (dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház)
Fordította: Sík Endre. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene:
Melis László. Játéktér-rendezés: Valló Péter.
Jubileum
Szereplők: Hirtling István, Nagy-Kálózy Eszter, Gáspár
Sándor, Bánsági Ildikó, Dengyel Iván, Kuti László,
Miskolczi Dénes, Kiss Attila.
Medve
Szereplők: Bánsági Ildikó, Gáspár Sándor, Dengyel
Iván.
Leánykérés
Szereplők: Dengyel Iván, Nagy-Kálózy Eszter, Hirtling
István.

gi vonásait. A vendégjátéknak helyt adó rákospa-
lotai Csokonai Művelődési Ház szcenikailag sivár
belső tere, amelyben ráadásul az előadás idejére
helyet cserélt a néző- és a játéktér, végső soron
kedvez ennek az önfeláldozásnak, mert önmagá-
ban is olyan színházi atmoszférát hoz létre, amely-
ben kizárólag a színészi játék, a puszta szavak és
mozdulatok hordozhatják a drámaiságot.

A csúszós, nyikorgó parkettán kezdetben csak
néhány szék, asztalka, fogas meg egy stilizált
ablakkeret árválkodik semmitmondón. E tárgyak
jelenléte legfeljebb azt érzékelteti, hogy a társulat
-ahogyan az előadást megelőzően a vendégjáték
szervezői elmondták - a határon túli magyar
településeket sorra járva, szinte a jég hátán is tud
színházat csinálni. Az öt beregszászi színész já-
téka aztán valóban hamar átjárja, kiszínezi a csu-
pasz színháztermet.

Az előadás némajátékkal kezdődik. Mind az öt
színész a színpadon van, és erősen stilizált for-
mában előrevetíti a Csehov-szövegekben szerep-
lő figurák jellemét és viszonyait. Ilyen játék tölti ki
egyébként a szünet nélkül játszott három egy-
felvonásos közötti dramaturgiai űrt is.

Írásomnak ezen a pontján, amelyhez a koráb-
ban említett többség talán már el sem érkezik,
bevallhatom, hogy a társulat nyíltan a színész és a
néző közötti kontaktusra építő játékstílusa a
fentebb hangoztatott előnyök mellett számos há-
tulütővel is jár. Hátrány például, hogy a darab a
kelleténél lassabban indul be: érezhető, hogy
amíg a színészek- képletesen szólva- csak első,
bátortalan lépéseiket teszik meg a közönség felé,
amíg a színpad és a nézőtér közötti lelki áramlat-
nak nincsen karaktere, tehát amíg nincsenek
pisszegések, krákogások, kuncogások, türel-
metlen sóhajtozások és széknyikorgatások, majd
később harsány hahoták, rémült szepegések
vagy kollektív felhördülések, addig maga az elő-
adás is fakó és töredezett. Az előjátékot és a
szereplők bemutatkozását követő percekben, a
Medve első néhány jelenetében, egészen
Szmirnov megjelenéséig, Trill Zsolt (Luka), de
főleg Szűcs Kati (Jelena Ivanovna) játéka céltalan
és szárnyaszegett marad: nem egészen válik ért-
hetővé az asszony lelkiállapota, megboldogult
férjéhez való viszonya, az öreg szolga szerepe,
mint ahogy a minimális díszlet sem elég ahhoz,
hogy Popova udvarházának miliőjét akár a leg-
csekélyebb mértékben jelképezni tudja. Lépten-
nyomon kivillannak a kissé mesterkélt gesztusok
mögül a feltételezhető rendezői instrukciók - ez
utóbbiak egyébként meglehetős átgondoltságot
és dinamizmust sugallnak, amelyhez azonban
adott esetben hiányzik a színészi jelenlét hiteles-
sége. Az ingerült Szmirnov felbukkanása és Luka
ügyetlen, komikus ellenállása váltja ki az első
nevetéseket ettől kezdve érezhetően gördülé-
kenyebb az előadás, összehangolt és hihető a
színészek játéka. A történetnek nincsenek rejtett
vagy nehezen kibogozható szálai; talán éppen
ezzel magyarázható a közönség kezdeti távolság-
tartása - már csak megszokásból is gyanak-
szunk, hogy az előadás valamilyen módon több-
ről akar majd szólni, mint amennyit első ránézés-
re megmutat magából. De nem: Csehovot itt
mondatról mondatra játsszák el, minden meg-
szólaláshoz egy-egy gesztust rendelve. A kifeje-
zőeszközök ilyen módon sokkal szorosabb kap-
csolatban állnak az éppen elhangzó mondattal,
mint más stíluselemekkel vagy az előadás egé-
szével. Példa erre a darab utolsó mondata (Po-
pova: ,,...Tóbinak ma egyáltalán ne adjanak za-
bot"), amely a halott férjhez való hűség megtö-
rését jelzi, és egyúttal leüt egy, a történet egészén
végigfutó, ismétlődésen alapuló poént. Szűcs
Nelli úgy nyomja meg az „egyáltalán" első szó-
tagját, ahogy bohózatok végén szokás: mindez
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